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1. INTRODUKTION
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MONITORY DEMOCRACY IS CHARACTERIZED

“by the multiplication and dispersal of many different power-

monitoring and power-contesting mechanisms, both within 

the ‘domestic’ fields of government and civil society and 

beyond, in cross-border settings that were once dominated 

by empires, states and business organisations.” (p 3)

“Monitory mechanisms also come in many different shapes 

and sizes, and operate on various spatial scales, ranging from 

‘just round the corner’ bodies with merely local footprints to 

global networks aimed at keeping tabs on those who exercise 

power over great distances.” (p 11)

Keane 2009



1. Hantera hot mot demokratin och ökad polarisering

2. Hantera medialisering av politik och utvärdering

3. Vara stöd i demokratiutveckling/ lokalt demokratiarbete

TRE UTMANINGAR

”Med politikens medialisering avser vi här ett politiskt system 

som i hög grad påverkas av och är anpassat till de krav som 

massmedierna ställer i sin bevakning av den politiska världen”.

Asp, 1986

Med medialisering av utvärdering avses ”processen och 

utfallet av utvärderingars anpassning till krav som medier och 

medialiserad politik ställer/uppfattas ställa på utvärdering”.

min definition



UTVÄRDERINGSEXEMPEL 1
Article in the WSJ 

By 

Jimmie Åkesson and 

Mattias Karlsson 

Feb. 22, 2017 6:43 p.m. ET 

When President Trump last week raised

Sweden’s problematic experience with

open-door immigration, skeptics were

quick to dismiss his claims. Two days

later an immigrant suburb of Stockholm 

was racked by another riot.….

..A 1996 report from the same 

government body found that

immigrant men were far likelier to 

commit rape than Swedish men. 

1128 COMMENTS 

Agenda 26 feb 2017

26 feb 2017

https://www.wsj.com/articles/trump-is-right-swedens-embrace-of-refugees-isnt-working-1487807010#livefyre-toggle-SB11704714165529004070604582634331938963486


UTVÄRDERINGSEXEMPEL 2

Hela Skolan-projektet : 

integrationsarbete i en 

mångkulturell skolmiljö. 

Två socionomer 

arbetade aktivt med 

elever i årskurs 1–6 på 

Byttorpskolan, Borås 

Stad, och deras 

föräldrar under 2013/14

Nyhetsbrev Nr 3:2015

FOU Sjuhärad Välfärd



2. DEMOKRATISK UTVÄRDERING
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Hanberger, 2006; Picciotto, 2015; Tomasi, 2012



1. Demokratisk utvärdering är inte rustad att hantera alla tre utmaningarna. 

Är sämst rustad att hantera medialiseringen av politik och utvärdering.

2. Deltagar- och samtalsdemokratisk utvärdering är rustad att stödja lokalt 

demokratiarbete. Progressiv utvärdering är ekonomiskt fri och fokuserar 

på att hantera starka särintressen som hotar demokratin. 

3. Samtidigt som (demokratisk) utvärdering främjar (en viss form av) 

demokrati förstärks granskningssamhället som tillsammans med all annan 

granskning tenderar att försvaga den representativa demokratin.

SLUTSATSER



Utvärderingsforskare, utvärderare, beslutsfattare bör diskutera och utveckla 

strategier för hur (demokratisk) utvärdering ska kunna… 

… hantera hot mot demokratin och polariseringen i samhället

… hantera medialiseringen av politik och utvärdering

… förhålla sig till/stödja demokrati i förändring

IMPLIKATIONER



1. Är det en rimlig analys av hur väl rustad olika demokratiska 

utvärderingar är att hantera de tre utmaningarna?

2. Hur bör uppdragsgivare respektive utvärderare hantera 

hot mot demokratisk utvärdering och medialiseringen?

3. Har Keane rätt i att mängden granskningar, inklusive 

utvärdering, undergräver den representativ demokratin? 

DISKUSSION



Tack!

anders.hanberger@umu.se


